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Miestna rada mestskej časti Bratislava - Ružinov
Program z 19. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Ružinov
dňa 08.11.2016

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
- uzn. č. 209/2016
Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava
–Ružinov a mestom Mtskheta
- uzn. č. 210/2016
Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Predkladá: PaedDr. Orságová, riaditeľka ZŠ Nevädzova
- uzn. č. 211/2016
Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube,
p. o. za 3. štvrťrok 2016
Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p.o.
- uzn. č. 212/2016
Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
Predkladá: starosta
- uzn. č. 213/2016
Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
Predkladá: starosta
- uzn. č. 214/2016
Návrh na vrátenie pozemku registra „C“ parc. č. 14790/2 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 163 m² kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 94, zo
dňa 30.09.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predkladá: starosta
- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl.
Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v
zastúpení správcom - MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková organizácia
a Mestská časť Bratislava - Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na
vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne Prievoz v Mestskej časti Bratislava Ružinov.
Predkladá: starosta
- materiál stiahnutý predkladateľom z rokovania
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9.

10.

11.

12.

13.

Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na Ružinovská 28, 820 09
Bratislava, IČO: 35 874 686
- uzn. č. 215/2016
Predkladateľ: starosta
Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ Bratislava – Ružinov
o prenájom pozemkov
Predkladá: starosta
- uzn. č. 216/2016
Kontrola plnenia uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Ružinov termínovaných
k 18.10.2016
Predkladá: prednosta
- uzn. č. 217/2016
Návrh pozvánky na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov, ktoré sa uskutoční 22.11.2016
Predkladá: starosta
- uzn. č. 218/2016
Rôzne

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

UZNESENIA

č. 209/2016, č. 210/2016, č, 211/2016, č. 212/2016, č. 213/2016, 214/2016, č. 215/2016,
č. 216/2016. č. 217/2016, č. 218/2016
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 209/2016
zo dňa 8.11.2016

1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu

Miestna rada
volí
overovateľov záznamu:

1. Ing. Peter Hrapko
2. Ing. Tatiana Tomášková

B.

schvaľuje

- program rokovania

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 210/2016
zo dňa 08.11.2016

2. Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou
Bratislava –Ružinov a mestom Mtskheta

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A.
predložený materiál

B.

berie na vedomie

odporúča

predložiť materiál so stanoviskami komisií KLPaK, KFPČaI, KÚPŽPaD, KŠKaŠ, KSSI a
KPP na rokovanie MZ
T: 22.11.2016

C.

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu
schváliť Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava –
Ružinov a mestom Mtskheta
T: 22.11.2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie č. 211/2016
zo dňa 08.11.2016

3. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2, podľa priloženej prílohy v
nadobúdacej hodnote 4.164,51 €

B.

ukladá

PaedDr. Mária Orságová, riaditeľke ZŠ
predložiť materiál so stanoviskom KFPČaI na rokovanie MZ
T: 22.11.2016

C.

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Ružinov
schváliť vyradenie a likvidáciu dlhodobého hmotného majetku organizáciou na to určenou.
IČ
Názov
Dátum obstarania
Nadobúdacia
Zostatková
cena
cena
VII.46
Kamerový systém
08.05.2007
4.164,51€
0,- €

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 212/2016
zo dňa 08.11.2016

4. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom
klube, p. o. za 3. štvrťrok 2016

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

Informáciu o stave hospodárenia a personálnom obsadení v RUŽINOVSKOM ŠPORTOVOM
KLUBE, p. o. za 3. štvrťrok 2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 213/2016
zo dňa 08.11.2016

5. Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

2. zmenu rozpočtu podľa predloženého materiálu v celkovej výške
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B.

ukladá

JUDr. Michalovi Sygútovi, prednostovi
predložiť materiál so stanoviskami všetkých komisií miestneho zastupiteľstva
T: najbližšie MZ

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 214/2016
zo dňa 08.11.2016

6. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového
hospodárstva

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

predložený návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

B.

odporúča

Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi
predložiť materiál do miestneho zastupiteľstva aj so stanoviskami všetkých komisií
T: 22.11.2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta

11

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
zo dňa 08.11.2016

7. Návrh na vrátenie pozemku registra „C“ parc. č. 14790/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 163 m² kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava –
Ružinov Protokolom č. 94, zo dňa 30.09.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR
Bratislavy.

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v .r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

zo dňa 08.11.2016

8. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a
nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava v zastúpení správcom - MARIANUM - Pohrebníctvo
mesta Bratislavy, príspevková organizácia a Mestská časť Bratislava - Ružinov za
účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu
smútku na cintoríne Prievoz v Mestskej časti Bratislava - Ružinov.

- materiál stiahnutý predkladateľom z rokovania
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 215/2016
zo dňa 08.11.2016

9. Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na Ružinovská 28, 820 09
Bratislava, IČO: 35 874 686

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A.

berie na vedomie

zmenu stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava,

ICO: 3587686

B.

odporúča

Dušanovi Pekárovi, starostovi
predložiť materiál spolu so stanoviskami komisií na rokovanie MZ
T: 22.11.2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 216/2016
zo dňa 08.11.2016
10. Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ Bratislava –
Ružinov o prenájom pozemkov

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
predložený materiál

B.

odporúča

Dušanovi Pekárovi, starostovi
predložiť materiál po zapracovaní pripomienok MR do komisií a na rokovanie Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov

T: 22.11.2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 217/2016
zo dňa 08.11.2016

11. Kontrola plnenia uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Ružinov
termínovaných k 18.10.2016

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
splnenie uznesení MR : č. 197/2016, č. 198/2016, č. 199/2016, č. 200/2016, č. 201/2016,
č. 202/2016, č. 203/2016, č. 204/2016, č. 205/2016

termínovaných k 18.10.2016

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 218/2016
zo dňa 08.11.2016

12. Návrh pozvánky na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Ružinov, ktoré sa uskutoční 22.11.2016

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
- upravený návrh pozvánky na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Ružinov, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2016 - nasledovne:
- stiahnutý bod týkajúci sa „Zmluvy o združení – Marianum“, zaradené 2 nové body – „Návrh
na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ v katastrálnom území Nivy, za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre realizáciu stavby „Diaľnica D1 Bratislava,
Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so
sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa“ ,
- „Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C“
KN v katastrálnom území Nivy k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov
k pozemkom, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz –
rekonštrukcia“ a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, Národnej
diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa
ust. § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa“.

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v. r.
starosta
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